PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU, KLUBU, KURZU
FORMULÁŘ VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM!!!

LUNA PŘÍBOR, svč, příspěvková organizace

Školní rok:

Dukelská 1346, PSČ: 742 58
Telefon: 556 725 029, e-mail: luna@lunapribor.cz
ČÚ: 35–7957150277/0100, KB

Název kroužku, klubu, kurzu:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště:

Státní občanství:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

E-mail:

Škola:

Telefon:
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích,
které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání:

Údaje o zdravotním postižení, druh postižení,
zdravotní znevýhodnění:

Výše uvedené údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě povinnosti vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s povinnostmi a právy účastníka ZK a Vnitřním řádem LUNY PŘÍBOR, svč.
Souhlasím s použitím osobních údajů pro vnitřní potřeby LUNY PŘÍBOR, svč (dle zákona 101/2000 Sb.)
ANO - NE
Souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamu pořízených při zájmovém vzdělávání LUNY PŘÍBOR, svč
pro prezentaci a propagační účely.
ANO - NE
Datum:
Podpis zákonného zástupce, zletilého člena:

POUČENÍ
pro členy zájmových kroužků a jejich zákonné zástupce.
Člen:
 je povinen řídit se vnitřním řádem organizace. Má právo vyjádřit se v případě potřeby osobně a slušnou
formou k záležitostem spojeným s výchovou, která se jej osobně týká. Má právo požádat vedoucího o radu
a pomoc v tíživé osobní situaci.
 je povinen chovat se slušně, dbát pokynů pedagogického pracovníka a omlouvat svou neúčast na
schůzkách.
 je povinen přezouvat se či převlékat v prostorách, ve kterých je to stanoveno.
 je povinen zacházet s věcmi organizace šetrně. V případě hrubého poškození věci nesprávným zacházením
s ní, je povinen škodu odstranit nebo nahradit.
 je povinen chránit zdraví své i ostatních osob.
 nesmí vykonávat v zařízení činnosti škodící fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví.
Je zakázáno do budovy a na akce nosit a v budově a na akcích používat věci pro zdraví a život škodlivé či
nebezpečné (např. střelné, bodné a poplašné zbraně, petardy, výbušniny, drogy, alkohol, cigarety, aj.). Je
zakázáno pohybovat se v budově na kolečkových bruslích či koloběžkách.
Nedoporučuje se nosit do budovy a na akce věci, které nejsou potřebné či požadované k prováděné činnosti
(cenné věci, šperky, peníze, mobilní telefony atd.), které by mohly být odcizeny. Organizace za ně neručí a
nemá prostor na jejich odkládání

